บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิจยั เรื่ องกลยุทธ์การตลาดเชิงพันธมิตรเพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยัง่ ยืนของผูป้ ระกอบการ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนในเขตอาเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีวตั ถุประสงค์ ดังนี้ (1) เพื่อศึกษาสภาพ
การพึ่งพาตนเองและปั จจัยที่มีความสัมพันธ์ ต่อการพึ่งพาตนเองของผูป้ ระกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน
ในเขตอาเภอเมือง (2) เพื่อวิเคราะห์หาองค์ประกอบผูป้ ระกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน และกลยุทธ์
การตลาดเชิงพันธมิตร องค์ประกอบใดส่ งผลต่อการพึ่งพาตนเองอย่างยัง่ ยืนมากน้อยกว่ากัน และ (3)
เพื่อค้นหาแบบจาลองกลยุทธ์การตลาดเชิ งพันธมิตรเพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยัง่ ยืนของผูป้ ระกอบการ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนในเขตอาเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
การวิจยั ครั้งนี้ ใช้ระเบียบวิธีวิจยั แบบผสมผสาน (Mixed-methods research methodology)
ระหว่างการวิจยั เชิ งปริ มาณ (Quantitative research) และการวิจยั เชิ งคุณภาพ (Qualitative research)
ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูป้ ระกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน ที่จดทะเบียนวิสาหกิ จชุ มชนในเขต
อาเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน จานวน 140 แห่ ง จานวนสมาชิก 1,820 คน ผูว้ ิจยั กาหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างของการวิจยั เชิงปริ มาณ จานวน 500 คน ตามวิธีการของ Westland (2010; pp. 149-173) ด้วย
วิธีการคานวณจากสัดส่ วนระหว่างจานวนตัวแปรมาตรวัด (manifest variable) กับจานวนตัวแปรแฝง
(observed) หรื อ (latent variable) และกาหนดจานวนผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักจานวน 21 คน ตามวิธีการของ
Yin (2003)
ผูว้ ิจยั เก็บรวบรวมข้อมูลจากผูป้ ระกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน จานวนทั้งสิ้ น 500 ชุด ได้รับ
แบบสอบถามกลับคืนมาจานวน 500 ชุ ด สมบูรณ์ ท้ งั หมด คิดเป็ นอัตราการตอบกลับร้อยละ 100
ส่ วนข้อมูลเชิงคุณภาพนั้นผูว้ ิจยั เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ และเก็บข้อมูลจาก
การสังเกต การจัดเวทีเสวนากลุ่มย่อย
การวิเคราะห์ ขอ้ มูลเชิ งปริ มาณผูว้ ิจยั ใช้สถิติพรรณนา (Descriptive statistics) วิเคราะห์
ข้อมูลขั้นต้นที่ได้จากการรวบรวมมาทาการแจกแจงความถี่ของข้อมูลหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่า
ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และสถิ ติ อ นุ ม าน (Inferential statistic) วิ เคราะห์ อ งค์ป ระกอบ (Factor
analysis) และวิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์ตวั แบบสมการโครงสร้าง (Structure Equation Model:
SEM) ด้วยโปรแกรม Amos version 21 ส่ วนการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิ งคุณภาพผูว้ ิจยั ได้วิเคราะห์จาก
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เนื้อหา (Content analysis) ที่ได้จากแนวคิด ทฤษฎี งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์
จากกลุ่มตัวอย่าง และข้อมูลจากการจัดเสวนากลุ่มย่อยอย่างเป็ นระบบ ซึ่งผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทั้งใน
เชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพ จากการสารวจและสัมภาษณ์ผปู ้ ระกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน ผูว้ ิจยั จึงนาเสนอ
สรุ ปผลการวิจยั การอภิ ปรายผลการวิจยั และข้อเสนอแนะที่ ได้จากผลการวิจยั โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้

สรุปผลการวิจยั
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงคุณภาพ
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเชิ งคุณภาพจากงานวิจัยตอบวัตถุประสงค์ ข้อที่ 1 สภาพการพึ่งพา
ตนเองและปั จจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการพึ่งพาตนเองของผูป้ ระกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนในเขต
อาเภอเมื อง พบว่า สภาพการพึ่งพาตนเองของผูป้ ระกอบการผลิ ตภัณ ฑ์ชุมชนในเขตอาเภอเมือง
แม่ฮ่องสอน ส่ วนใหญ่สามารถดาเนิ นการด้วยตนเองอย่างอิสระมัน่ คงทางด้านความคิด ด้านการทา
กิจกรรม ทั้งระดับปั จเจกชนและระดับชุมชน ผ่านระบบความสัมพันธ์ของทุก ๆ คนในชุมชนแบบ
พึ่งพาอาศัยกัน โดยมีทกั ษะการมองปั ญหาต่าง ๆ และการตัดสิ นใจด้วยตนเอง สาหรับการตัดสิ นใจ
ดาเนิ นการด้านต่าง ๆ เป็ นการตัดสิ นใจโดยนึ กถึงชุมชนของตนเป็ นหลัก เพื่อประโยชน์ของชุมชน
ทั้งในด้านการแก้ปัญหา และในด้านการพัฒนาความเข้มแข็งของผูป้ ระกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน
ในการพึ่ งพาตนเองไม่ได้มุ่งเพื่อแก่ งแย่งแข่งขัน กัน แต่เป็ นการดาเนิ นงานทางธุ รกิ จที่ ช่วยเหลื อ
เกื้ อ กู ล กัน สร้ า งพัน ธมิ ต รที่ ดี ต่ อ กัน จะเห็ น ได้ว่ า ความสามารถในการช่ ว ยเหลื อ ตนเองของ
ผูป้ ระกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนมีลกั ษณะดังนี้
ด้ านจิตใจ ลักษณะของผูป้ ระกอบการชุมชน มีจิตใจที่เป็ นธรรม นาหลักธรรมะเข้ามาใช้
ในการดาเนิ นงาน มีความขยันหมัน่ เพียร มีความซื่ อสัตย์สุจริ ต มีความจริ งใจ มีความเอื้อเฟื้ อเกื้ อกูลกัน
ไม่โลภมาก ไม่ใช้จ่ายฟุ่ มเฟื อย ไม่เห็ นแก่ ตวั เห็ นแก่ ประโยชน์ตนและประโยชน์ชุมชน มี การกาหนด
แบบแผนการผลิตและทาให้เกิดความสมดุลทางเศรษฐกิจด้วยความตระหนักและมีสานึ กต่อสังคม
ส่ วนรวม
ด้ านแบบแผนการผลิต ผูป้ ระกอบการได้กาหนดแบบแผนการผลิตโดยมีการวางระบบที่
ชัดเจน มีการแบ่งหน้าที่ มีผรู ้ ับผิดชอบในแต่ละด้าน มีการใช้วตั ถุดิบภายในชุมชน ผลผลิตมีคุณภาพ
สะอาด ปลอดภัย มีมาตรฐาน มีการควบคุมต้นทุนการผลิต โดยผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการของ
ลูกค้า และส่ งสิ นค้าให้ลูกค้าได้ทนั ตรงตามกาหนดเวลาที่ตกลงกันไว้
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ด้ านความสมดุ ลของธรรมชาติแวดล้ อม ในการผลิ ตสิ น ค้า ผูป้ ระกอบการผลิ ตภัณ ฑ์
ชุมชนมีการผลิตที่คานึ งถึงความสมดุลของธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมในชุมชน เน้นผลผลิตที่เป็ น
มิตรกับสิ่ งแวดล้อม ไม่ทาลายธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์เน้นรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
อาหารปลอดภั ย เกษตรปลอดภั ย ผลผลิ ต ได้ รั บ มาตรฐาน ผู ้บ ริ โภคมั่น ใจในผลผลิ ต ของ
ผูป้ ระกอบการชุมชน
ด้ านเศรษฐกิจ ผูป้ ระกอบการชุมชนอาศัยทุนที่มีอยูอ่ ย่างจากัดด้วยความระมัดระวัง และ
เน้นการจัดการด้วยการระดมทุนจากสมาชิกเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ตามความเหมาะสม โดยเน้น
ผลิ ตภัณ ฑ์ที่มีความโดดเด่ น เป็ นอัตลัก ษณ์ เฉพาะ ใช้วตั ถุดิ บภายในชุ มชน เน้น คุ ณ ภาพมากกว่า
ปริ มาณ ผลิตภัณฑ์สามารถนาไปแสดงในเวทีต่าง ๆ ได้ และเน้นการผลิตแบบทาตามคาสั่งซื้ อของ
ลู ก ค้า และมี ก ารส ารวจความต้อ งการของตลาดก่ อ นจะมี ก ารผลิ ต ผลิ ต ภัณ ฑ์ อ อกสู่ ต ลาด เน้น
การตลาดนาการผลิต เน้นเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ เน้นการตลาดที่เกื้อกูลชุมชน
ด้ านสั งคมและวัฒนธรรม ผูป้ ระกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนมีระบบชีวิตที่มีความสัมพันธ์
กับสิ่ งแวดล้อมใกล้ตวั มีรูปแบบการดาเนิ นชีวิตที่เป็ นอัตลักษณ์เฉพาะกลุ่มประสานสอดคล้องกับ
ธรรมชาติ แ วดล้อ ม มี ส่ ว นร่ ว มช่ ว ยเหลื อ กัน สร้ า งสรรค์ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ ใ หม่ ๆ ให้ เกิ ด ขึ้ น โดยน า
วัฒนธรรมประเพณี ความเชื่ อ และวิถีชีวิตเข้ามาผสมผสานกับผลิตภัณ ฑ์ต่าง ๆ ออกมานาเสนอ
ให้แก่กลุ่มผูบ้ ริ โภคตามความต้องการ
ปั จจัยที่ มีความสั มพันธ์ต่อการพึ่งพาตนเองของผูป้ ระกอบการผลิตภัณ ฑ์ชุมชนในเขต
อาเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประกอบด้วย
1. ปัจจัยทรัพยากรธรรมชาติ ผูป้ ระกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนในอดีตมีขีดความสามารถ
ในการพึ่งตนเองสู งเพราะมีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ มีป่าไม้ มีแหล่งน้ า มีปัจจัยในการผลิต
เลี้ ยงตนเองได้อ ย่า งมั่น คง ในปั จ จุ บ ัน อาจมี ว ัต ถุ ดิ บ บางชนิ ด ในท้อ งถิ่ น ที่ เริ่ ม หายาก จึ ง ได้มี
การอนุ รั ก ษ์แ ละช่ ว ยกัน เสริ ม สร้ างขึ้ น มาและสร้ างกลุ่ ม จัด ท าเป็ นผลิ ต ภัณ ฑ์ อ ย่างต่ อ เนื่ อ งเพื่ อ
รักษาอัตลักษณ์ชุมชนให้ดารงอยูต่ ลอดไป
2. ปั จจัยทุนทางสั งคมและทุนทางเศรษฐกิจ ผูป้ ระกอบการผลิตภัณ ฑ์ชุมชนมีระบบ
สังคม ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมที่เกื้อกูลในการดารงอยูร่ ่ วมกัน ระบบความสัมพันธ์แบบ
เครื อญาติ มีความร่ วมแรงร่ วมใจ ช่วยเหลือเอื้ออาทร และสมาชิกทุกคนมีจิตสานึ ก มีอุดมการณ์ร่วม
ของชุมชน มีความผูกพันในการสรรสร้างความเป็ นชุมชนที่เข้มแข็ง และมัน่ คง การจัดการทุนทาง
เศรษฐกิจเป็ นไปในรู ปแบบการระดมทุนภายในชุมชน เพื่อให้ฐานเศรษฐกิจชุมชนมีความเข้มแข็ง
และสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพเพื่อนาทุนมาหนุนเสริ มระบบเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง
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3. ปัจจัยภูมิปัญญาและองค์ ความรู้ ผูป้ ระกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน ได้ประยุกต์ใช้ภู มิ
ปั ญ ญาและองค์ความรู ้ ที่ได้รับถ่ายทอดจากบรรพบุ รุษ มาเป็ นพื้น ฐานในการดาเนิ น งานและการ
จัดการธุรกิจชุมชน รวมถึงการแก้ไขปั ญหาวิกฤตการณ์ของกลุ่ม ตลอดจนมีการคิด วางแผน กาหนด
เป้ าหมายของตนเอง ใช้องค์ความรู ้เพื่อการแก้ไขปั ญหาต่าง ๆ มีการนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้
สร้างนวัตกรรมในการผลิตผลิตภัณฑ์ รวมถึงมีองค์ความรู ้ในการปรับตัวให้สามารถดารงอยูไ่ ด้อย่าง
ปลอดภัยและมัน่ คงในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้ ผปู ้ ระกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน
จาเป็ นต้องมีการเพิ่มพูนความรู ้อยู่เสมอเพื่อให้เกิดภูมิปัญญาและองค์ความรู ้ใหม่ ๆ ในการจัดการ
ความสัมพันธ์ภายในชุมชนและจัดการความร่ วมมือกับภายนอกชุมชนของตนเพื่อสร้างพันธมิตรที่
ยัง่ ยืนอีกด้วย
4. ปั จจัยระบบการจัด การ ผูป้ ระกอบการผลิ ตภัณ ฑ์ชุมชนได้น าปรั ชญา คุ ณ ค่าและ
วัฒนธรรมชุ มชนเข้ามาใช้ มีโครงสร้างองค์กรและนาหลักการจัดการมาใช้ในการประสานความ
ร่ วมมื อกับ เครื อข่ าย หากเปรี ยบชุ ม ชนเสมื อนเป็ นองค์ก รที่ มีชี วิตประกอบด้วยระบบคุ ณ ค่าที่ มี
สมาชิ กยึดถือบรรทัดฐานและใช้ปฏิ บตั ิร่วมกัน และถ้าพิจารณาถึงแนวคิดเรื่ องผูม้ ีส่วนเกี่ ยวข้อง
(Stakeholders) ชุมชนเปรี ยบเสมือนเป็ นที่รวมของวิถีชีวิตและมีปฏิสัมพันธ์กบั ผูป้ ฏิบตั ิ (Action) ที่
หลากหลายทั้งในระดับปั จเจกบุคคลและสถาบัน การมีระบบการจัดการจึงเป็ นองค์ประกอบสาคัญ
ที่จะช่วยให้ชุมชนสามารถดารงอยูไ่ ด้อย่างยัง่ ยืน การจัดการจึงเป็ นกระบวนการหลักที่สาคัญในการ
สร้างธุรกิจชุมชนให้มีประสิ ทธิภาพและดาเนินการได้อย่างต่อเนื่องมัน่ คง
5. ปัจจัยการสนับสนุนจากภายนอก ถึงแม้ว่าการประกอบธุ รกิจชุมชน ผูป้ ระกอบการ
สามารถพึ่งพาตนเองได้เป็ นส่ วนมาก แต่ก็มีหลายชุ มชนที่ขาดศักยภาพหรื อถูกกระทาให้สูญเสี ย
ศักยภาพ จาเป็ นต้องได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากหน่วยงานหรื อองค์กรภายนอกทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน ซึ่งอาจช่วยเหลือในรู ปทุนทางเศรษฐกิจ หรื อเทคนิควิชาการ เป็ นต้น ทั้งนี้เพื่อให้ชุมชนมี
ขีดความสามารถในการพึ่งตนเองในระดับสูงต่อไป ปัจจัยสนับสนุนจากภายนอกถือว่ามีความสาคัญ
เพราะจะเป็ นเครื่ องมือให้ผปู ้ ระกอบการชุมชนมีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีนวัตกรรม สื่ อ เทคโนโลยีใหม่
ๆ เข้ามาช่ วยหนุ น เสริ มธุ รกิ จชุ ม ชนให้ส ามารถผลิ ตผลิ ตภัณ ฑ์ชุมชนได้อย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ มี
คุณภาพ และมาตรฐานมากยิง่ ขึ้น
6. เงื่อนไขปั จจัยที่เอื้อต่ อการพึ่งพาตนเอง ปั จจุบนั สถานการณ์ โลกขับเคลื่อนไปใน
กระแสโลกาภิ วตั น์ สั งคมยุคทุ น นิ ยม การเปิ ดเสรี ท างการค้า และการสื่ อสารโทรคมนาคมเป็ น
กระแสที่ทาให้ผูป้ ระกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอด ต้องแสวงหาแนวทาง
และกระบวนทัศน์ใหม่ ๆ เพื่อส่ งเสริ มธุ รกิจชุมชนให้ยืนหยัดอยู่ได้ท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรง
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มากขึ้น ทั้งนี้ ชุ มชนจะอยู่รอดและมี แบบแผนที่ สามารถพึ่งตนเองได้น้ ัน ต้องพิจารณาถึงเงื่อนไข
ปัจจัยสาคัญดังนี้
6.1 การปรับวิธีคิดของสมาชิ กในกลุ่มผูผ้ ลิตผลิ ตภัณ ฑ์ชุมชน และปรับวิถีชีวิต
ใหม่ให้เห็นความสาคัญของภูมิปัญญาดั้งเดิม ปรับวิธีคิดให้ทนั สมัย แต่นาเสนอโดยใช้ฐานภูมิปัญญา
และวัฒนธรรมชุมชนดั้งเดิมเป็ นตัวตั้ง โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดาเนินธุรกิจอยูใ่ นทาง
สายกลาง ใช้สติ คิดให้กว้าง รอบคอบรอบด้าน แต่ทาด้วยความระมัดระวัง เริ่ มจากการใช้ทรัพยากร
ที่มีอยูใ่ นชุมชนเป็ นวัตถุดิบ ออกแบบโดยประยุกต์ใช้ฐานภูมิปัญญา วัฒนธรรม และวิถีชีวิตเพื่อให้
เกิดความโดดเด่น ทาแบบเรี ยบง่าย มีความเพียร อยู่อย่างเกื้อกูลธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม รู ้เท่าทัน
ตนเอง ก้าวเดินอย่างมัน่ คง ดาเนินกิจการธุรกิจชุมชนด้วยความตั้งใจ
6.2 ปรับความคิด โดยปรับจิตสานึ กการเป็ นผูใ้ ห้ ผูส้ นับสนุ นช่ วยเหลือซึ่ งเป็ น
เงื่อนไขที่จาเป็ นต้องอาศัยปณิ ธาน ความมุ่งมัน่ และวิสัยทัศน์ของผูน้ า การทางานเป็ นทีม จาเป็ น
อย่างยิง่ ที่จะต้องไว้ใจและเชื่อใจกัน ยอมรับการตัดสิ นใจของผูน้ า การประชุมปรึ กษาหารื อกัน การมี
การวางแผนร่ วมกัน และการก้าวไปพร้อมกันด้วยความมุ่งมัน่ เพื่อให้การดาเนิ นธุ รกิจชุมชนสาเร็ จ
ตามเป้ าหมายอย่างมีประสิ ทธิภาพ
จาเป็ นต้องมีการจัดระเบียบสังคมใหม่ เป็ นการจัดระบบความสัมพันธ์ของสมาชิ กกลุ่ม
ผูป้ ระกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยตนเอง เป็ นการจัดระบบความสัมพันธ์เชิงอานาจระหว่างชุมชน
กับสังคมภายนอกให้ต้ งั อยูบ่ นฐานสานึกใหม่ร่วมกัน ให้อยูก่ นั อย่างเห็นอกเห็นใจ เอื้ออาทร เสี ยสละ
แบ่งปั น และร่ วมกันสร้างกลุ่มผูป้ ระกอบการที่มีสานึ กร่ วมต่อสังคมส่ วนรวม ดาเนิ นธุ รกิจชุมชนที่
เกื้ อกูลต่อสังคม ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม และกระจายขยายเครื อข่ายธุ รกิ จชุ มชนให้กว้างไกล
ออกไปอย่างต่อเนื่อง
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงปริมาณ
ข้ อมูลทัว่ ไป
พบว่า ผูป้ ระกอบการผลิตภัณ ฑ์ชุมชน มี จานวนทั้งสิ้ น 500 คน ส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง
มากกว่าเพศชาย โดยมี อายุระหว่าง 41 – 50 ปี มี ระดับ การศึ ก ษาต่ ากว่าปริ ญ ญาตรี โดยส่ วนใหญ่
ประกอบการมาแล้ว 8 ปี ขึ้นไป และส่ วนใหญ่มีผลการดาเนินงานที่ผา่ นมาคงที่
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ผลการวิเคราะห์ ตัวแปรกลยุทธ์ การตลาดเชิ งพันธมิตร ผู้ ประกอบการผลิตภัณฑ์ ชุมชน และ
การพึง่ พาตนเองอย่ างยัง่ ยืน สรุ ปได้ ดังนี้
1. กลยุทธ์ การตลาดเชิงพันธมิตร
ผลการวิ จ ัย พบว่ า กลุ่ ม ตัว อย่า งมี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ กลยุทธ์ การตลาดเชิ งพันธมิ ตร
โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.21 ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = .493) สาหรับผลการพิจารณา
เป็ นรายข้อ ปรากฏว่า กลุ่มตัวอย่างมี ความคิดเห็ น ด้านการร่ วมกับสถาบันการเงินในรู ปของบัตร
เครดิตที่มีระบบสะสมแต้มเพื่อแลกสิ นค้า อยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.40) ด้านการร่ วมมือและเป็ น
คู่คา้ กับคู่แข่งขัน อยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.33) ด้านการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกบั ลูกค้า อยูใ่ น
ระดับ มาก (ค่ าเฉลี่ ย = 4.23) ด้านความร่ ว มมื อ ร่ ว มใจกับ ผูจ้ ัด จ าหน่ ายวัต ถุ ดิ บ อยู่ใ นระดับ มาก
(ค่าเฉลี่ย = 4.20) และด้านการสร้างความสัมพันธ์กบั หน่ วยงานภาครัฐ อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย =
3.91) ตามลาดับ ทั้งนี้ตวั แปรกลยุทธ์การตลาดเชิงพันธมิตรมีค่า Cronbach’s Alpha ที่ .859
2. ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ ชุมชน
ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างมี ความคิ ดเห็ น ต่อผูป้ ระกอบการผลิ ตภัณ ฑ์ชุมชน
โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.39 ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = .534) สาหรับผลการพิจารณา
เป็ นรายข้อปรากฏว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็ นด้านการปรับตัวตามสถานการณ์ เศรษฐกิ จ สังคม
และการเมืองที่มีการเปลี่ยนแปลงในปั จจุบนั อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.66) ด้านการสร้าง
วัฒนธรรมในองค์กรและดาเนิ นงานเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.58)
ด้านการนานวัตกรรมเข้ามาใช้ผลิ ตผลิ ตภัณ ฑ์ชุมชน อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ ย = 4.44) ด้านการ
สร้างอัตลักษณ์ในผลิตภัณฑ์เพื่อเกิดความโดดเด่นไม่เหมือนใคร อยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.36)
และด้านการสร้างกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เป็ นเกณฑ์ปฏิบตั ิและควบคุมการดาเนิ นงาน อยู่ในระดับ
มาก (ค่าเฉลี่ย = 3.91) ตามลาดับ ทั้งนี้ตวั แปรผูป้ ระกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนมีค่า Cronbach’s Alpha
ที่ .897
3. การพึง่ พาตนเองอย่ างยัง่ ยืน
ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็ นต่อการพึ่งพาตนเองอย่างยัง่ ยืนโดย
รวมอยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.94 ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = .522) สาหรับผลการพิจารณาเป็ น
รายข้อ ปรากฏว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นด้านมีการพึ่งพาตนเองทางด้านทรัพยากร ธรรมชาติ อยู่
ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.18) ด้านการพึ่งพาตนเองทางด้านเทคโนโลยี อยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลี่ย =
4.12) ด้านการพึ่งพาตนเองทางด้านจิตใจ อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = -3.92) ด้านการพึ่งพาตนเอง
ทางด้านเศรษฐกิ จ อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.75) และด้านการพึ่งพาตนเองทางด้านสังคมและ
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วัฒนธรรม อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ ย = 3.73) ตามลาดับ ทั้งนี้ ตัวแปรการพึ่งพาตนเองมี ค่า Cronbach’s
Alpha ที่ .864
ผลการวิเคราะห์ หาองค์ ประกอบผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ ชุมชน และกลยุทธ์ ตลาดเชิ ง
พันธมิตร องค์ ประกอบใดส่ งผลต่ อการพึง่ พาตนเองอย่ างยัง่ ยืนมากน้ อยกว่ ากัน
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันและการวิเคราะห์
โมเดลสมการโครงสร้าง พบว่า กลยุทธ์การตลาดเชิงพันธมิตรมีอิทธิ พลทางตรงต่อผูป้ ระกอบการ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนมากที่สุดที่ระดับ .65 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ .05 รองลงมากลยุทธ์การตลาดเชิง
พันธมิตรมีอิทธิ พลทางตรงต่อการพึ่งพาตนเองอย่างยัง่ ยืนที่ระดับ .42 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
.05 และผูป้ ระกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนมีอิทธิ พลทางตรงต่อการพึ่งพาตนเองอย่างยัง่ ยืนที่ระดับ .24
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ .05 ตามลาดับ
สรุ ปได้ว่าองค์ประกอบกลยุทธ์การตลาดเชิ งพันธมิตรส่ งผลต่อการพึ่งพาตนเองอย่าง
ยัง่ ยืนที่ระดับ .42 มากกว่าองค์ประกอบผูป้ ระกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนส่ งผลต่อการพึ่งพาตนเอง
อย่างยัง่ ยืนที่ระดับ .24
แบบจ าลองกลยุ ท ธ์ ก ารตลาดเชิ ง พั น ธมิ ต รเพื่ อ การพึ่ ง พาตนเองอย่ า งยั่ ง ยื น ของ
ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ ชุมชนในเขตอาเภอเมือง จังหวัดแม่ ฮ่องสอน
ผลการวิ เคราะห์ อ งค์ป ระกอบเชิ งส ารวจ การวิ เคราะห์ อ งค์ป ระกอบเชิ ง ยืน ยัน และ
การวิเคราะห์ โมเดลสมการโครงสร้ างของ Sustainable Model พบว่า ค่าสถิ ติความสอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ทุกค่า ดังนี้ ค่าไคสแควร์ (χ2) เท่ากับ 23.579 อัตราส่ วน
ของไคสแควร์ กับ degree of freedom (χ2/df) เท่ ากับ 1.474 ค่ าสถิ ติ ท ดสอบ p-value เท่ ากับ .099
ค่าสถิติวดั ระดับความกลมกลืน goodness of fit index (GFI) เท่ากับ .992 ค่าสถิติวดั ระดับความกลมกลืน
เปรี ยบเทียบ comparative fit index (CFI) เท่ากับ .998 ค่าสถิติวดั ความคลาดเคลื่อนของตัวแบบในรู ป
ของรากของค่ าเฉลี่ ย ก าลังสองของเศษเหลื อ ในรู ป คะแนนมาตรฐาน root mean square residual
(RMR) เท่ ากับ .010 ค่ าความคลาดเคลื่ อ นของตัว แบบในรู ป ของรากของค่ าเฉลี่ ย ก าลังสองของ
ความคลาดเคลื่ อนโดยประมาณ root mean square error of approximation (RMSEA) เท่ ากับ .031
และดัชนีวดั ความสอดคล้องเชิงสัมพัทธ์ normal fit index (NFI) เท่ากับ .994 ตามลาดับ งานวิจยั นี้จึง
ได้ทฤษฎีฐานรากขึ้นมาใหม่ นาเสนอดังภาพที่ 16
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การนานวัตกรรม
เข้ามาใช้ใน
ผลิตภัณฑ์

การปรับตัวตามสถานการณ์ ผลิตผลิตภัณฑ์โดยคานึงถึง
เศรษฐกิจสังคม และการเมืองที่ คุณสมบัติ อาทิ ประโยชน์
มีการเปลี่ยนแปลงในปั จจุบนั
การใช้ คุณภาพ มาตรฐาน

การร่ วมกับสถาบัน
การเงินในรู ปของบัตร
เครดิตที่มีระบบสะสม
แต้มเพื่อแลกสิ นค้า

.93
.75
ผูป้ ระกอบการ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน

การร่ วมมือร่ วมใจกับ
ผูจ้ ดั จาหน่ายวัตถุดิบ
การร่ วมมือและเป็ นคู่
ค้ากับคู่แข่งขัน

.82

.99

การสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกบั
ลูกค้า

การพึ่งตนเองทางด้าน
เทคโนโลยี

.39
.79

การสร้างอัตลักษณ์ใน
ผลิตภัณฑ์เพือ่ เกิดความ
โดดเด่นไม่เหมือนใคร

.24

.65

.66
กลยุทธ์การตลาด
เชิงพันธมิตร

.42

.86

.74

การพึ่งพาตนเอง
อย่างยัง่ ยืน

.70
.77
.95

การพึ่งพาตนเอง
ทางด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
การพึ่งพาตนเอง
ทางด้านจิตใจ

การสร้าง
ความสัมพันธ์กบั
หน่วยงานภาครัฐ

ภาพที่ 16 สรุ ปรู ปแบบทฤษฎีฐานราก
จากภาพที่ 16 สรุ ปรู ปแบบทฤษฎีฐานรากที่ได้จากงานวิจยั นี้ ได้ว่า ความสัมพันธ์ของความ
ยัง่ ยืน (Sustainable Model) ได้แก่ (1) กลยุทธ์การตลาดเชิงพันธมิตร (Affiliate Marketing Strategies:
AMS) ประกอบด้วย การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกบั ลูกค้า การร่ วมมือร่ วมใจกับผูจ้ ดั จาหน่ายวัตถุดิบ
การร่ วมมื อและเป็ นคู่คา้ กับคู่แข่งขัน การร่ วมกับสถาบันการเงิน ในรู ปของบัตรเครดิ ตที่ มีระบบ
สะสมแต้ม เพื่ อ แลกสิ น ค้า และการสร้ างความสัม พัน ธ์กับ หน่ ว ยงานภาครั ฐ (2) ผูป้ ระกอบการ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน (Community Product Entreperneur: CPE) ประกอบด้วย การนานวัตกรรมเข้ามาใช้
ในผลิ ตภัณ ฑ์ การปรั บตัวตามสถานการณ์ เศรษฐกิ จสังคม และการเมื องที่ มีการเปลี่ ยนแปลงใน
ปั จจุบนั การสร้างวัฒนธรรมในองค์กรและดาเนินงานเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน และการสร้างอัตลักษณ์
ในผลิตภัณฑ์เพื่อเกิดความโดดเด่นไม่เหมือนใคร และ (3) การพึ่งพาตนเองอย่างยัง่ ยืน (Sustainable
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Self-Reliance: SSR) ประกอบด้ว ย การพึ่ งตนเองทางด้านเทคโนโลยี การพึ่ งพาตนเองทางด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ และการพึ่งพาตนเองทางด้านจิตใจ
จะเห็นได้วา่ กลยุทธ์การตลาดเชิงพันธมิตรมีอิทธิพลทางตรงต่อผูป้ ระกอบการผลิตภัณฑ์
ชุมชนมากที่สุดที่ระดับ .65 รองลงมากลยุทธ์การตลาดเชิงพันธมิตรมีอิทธิ พลทางตรงต่อการพึ่งพา
ตนเองอย่างยัง่ ยืนที่ระดับ .42 และผูป้ ระกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนมีอิทธิ พลทางตรงต่อการพึ่งพา
ตนเองอย่างยัง่ ยืนที่ระดับ .24 ตามลาดับ

อภิปรายผล
ผูป้ ระกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน มีจานวนทั้งสิ้ น 500 คน ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงมากกว่า
เพศชาย โดยมีอายุระหว่าง 41 – 50 ปี มากที่สุด รองลงมามีอายุ 31 – 40 ปี และ 51 – 60 ปี ตามลาดับ
มีระดับการศึกษาต่ากว่าปริ ญญาตรี มากที่สุด รองลงมามีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ตามลาดับ
ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ ยวกับระยะเวลาในการประกอบการผลิตภัณ ฑ์ชุมชน พบว่า ส่ วนใหญ่
ประกอบการมาแล้ว 8 ปี ขึ้นไป รองลงมาประกอบการ 6 – 8 ปี และประกอบการ 3 – 5 ปี ตามลาดับ
โดยผลการดาเนินงานที่ผา่ นมาส่ วนใหญ่คงที่ รองลงมามีกาไร ตามลาดับ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
โพยมพร รักษาชล และคณะ (2561, หน้า 170) พบว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนส่ วนใหญ่มีการดาเนินงาน
มาเป็ นเวลา 5-10 ปี รองลงมามีการดาเนินงานน้อยกว่า 5 ปี
ระดับความคิดเห็นต่อกลยุทธ์การตลาดเชิงพันธมิตร โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลี่ย =
4.21 ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = .493) สาหรับผลการพิจารณาเป็ นรายข้อ ปรากฏว่า กลุ่มตัวอย่างมี
ความคิดเห็นด้านการร่ วมกับสถาบันการเงินในรู ปของบัตรเครดิตที่มีระบบสะสมแต้มเพื่อแลกสิ นค้า
อยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.40) ด้านการร่ วมมือและเป็ นคู่คา้ กับคู่แข่งขัน อยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลี่ย
= 4.33) ด้านการสร้ างความสั ม พัน ธ์ ที่ ดี กับ ลู ก ค้า อยู่ในระดับ มาก (ค่ าเฉลี่ ย = 4.23) ด้านความ
ร่ ว มมื อ ร่ ว มใจกับ ผูจ้ ัด จ าหน่ า ยวัต ถุ ดิ บ อยู่ใ นระดับ มาก (ค่ า เฉลี่ ย = 4.20) และด้า นการสร้ า ง
ความสัมพันธ์กบั หน่วยงานภาครัฐ อยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.91) ตามลาดับ ทั้งนี้ตวั แปรกลยุทธ์
การตลาดเชิงพันธมิตรมีค่า Cronbach’s Alpha ที่ .859
สอดคล้องกับแนวคิดของ นิ ศาชล รัตนมณี และคณะ, (2561, หน้า 180) กล่าวว่า ความ
ร่ วมมื อด้านการตลาด เป็ นการแลกเปลี่ ยนข้อมูล สนับสนุ น ข้อมู ลทางการตลาด และสนับสนุ น
ฐานข้อมูลลูกค้า ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของความร่ วมมือด้านการตลาด โดยทัว่ ไป ความร่ วมมืออาจจะ
เริ่ มต้นมาจากการเป็ นพ่อค้ากับลูกค้า หรื อพ่อค้ากับผูจ้ าหน่ายสิ นค้าหรื อวัตถุดิบให้กบั ธุรกิจ ในกรณี
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ความสัมพันธ์กบั ผูจ้ าหน่ายวัตถุดิบในลักษณะของการตลาดเชิงพันธมิตรนี้ จะช่วยให้ธุรกิจสามารถ
ซื้อสิ นค้าหรื อวัตถุดิบในราคาที่ลดลง การร่ วมมือในด้านการตลาดเชิงพันธมิตรจึงถือว่าเป็ นอีกหนึ่ ง
ความร่ วมมือที่นาไปสู่ความสาเร็ จได้โดยง่าย
ระดับความคิดเห็นต่อผูป้ ระกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลี่ย
= 4.39 ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = .534) สาหรับผลการพิจารณาเป็ นรายข้อปรากฏว่า กลุ่มตัวอย่างมี
ความคิดเห็นด้านการปรับตัวตามสถานการณ์เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองที่มีการเปลี่ยนแปลงใน
ปั จจุ บ ัน อยู่ในระดับ มากที่ สุ ด (ค่าเฉลี่ ย = 4.66) ด้านการสร้ างวัฒนธรรมในองค์กรและดาเนิ นงาน
เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน อยูใ่ นระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.58) ด้านการนานวัตกรรมเข้ามาใช้ผลิต
ผลิตภัณ ฑ์ชุมชน อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.44) ด้านการสร้างอัตลักษณ์ ในผลิตภัณฑ์เพื่อเกิ ด
ความโดดเด่ น ไม่ เหมื อ นใคร อยู่ในระดับ มาก (ค่ าเฉลี่ ย = 4.36) และด้านการสร้ างกฎ ระเบี ย บ
ข้อบังคับ เป็ นเกณฑ์ปฏิบตั ิและควบคุมการดาเนิ นงาน อยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.91) ตามลาดับ
ทั้งนี้ตวั แปรผูป้ ระกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนมีค่า Cronbach’s Alpha ที่ .897
สอดคล้อ งกับ แนวคิ ด ของ Aunpong (2007) และ Noknoi, Boripunt & Lungtae (2012)
กล่าวว่า ผูป้ ระกอบการต้องมีการพัฒนารู ปแบบผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
โดยการดาเนิ น การในยุคปั จจุบนั ควรมี การปรั บปรุ งเทคนิ คการผลิต การปรั บปรุ งเครื่ องจักรให้
สามารถเพิ่มผลผลิต (Kansawai, Plujauen & Jamraman, 2012)
ระดับความคิดเห็ นต่อการพึ่งพาตนเองอย่างยัง่ ยืนโดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย =
3.94 ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = .522) สาหรับผลการพิจารณาเป็ นรายข้อ ปรากฏว่า กลุ่มตัวอย่างมี
ความคิดเห็นด้านมีการพึ่งพาตนเองทางด้านทรัพยากร ธรรมชาติ อยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.18)
ด้านการพึ่งพาตนเองทางด้านเทคโนโลยี อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.12) ด้านการพึ่งพาตนเอง
ทางด้านจิตใจ อยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = -3.92) ด้านการพึ่งพาตนเองทางด้านเศรษฐกิจ อยูใ่ นระดับ
มาก (ค่าเฉลี่ย = 3.75) และด้านการพึ่งพาตนเองทางด้านสังคมและวัฒนธรรม อยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลี่ย
= 3.73) ตามลาดับ ทั้งนี้ตวั แปรการพึ่งพาตนเองมีค่า Cronbach’s Alpha ที่ .864
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Poosiri (2007) กล่าวว่า การพึ่ งตนเองได้เป็ นหลักคิดหนึ่ ง
ที่มีความสาคัญ ต่อการดาเนิ นงาน เนื่ องจากเป็ นกระบวนการที่ตอบสนอง ความต้องการของตนเอง
(Self-Fulfillment) ซึ่ งอยู่บ นพื้ น ฐานหลัก ของความมั่น ใจและความเชื่ อ มั่น ในศัก ยภาพของตน
มีความเป็ นตัวของตัวเองในทางความคิ ด ทัศนะในการมองปั ญหาต่าง ๆ และอาศัยความร่ วมมือกับ
บุคคลที่อยู่ในพื้นที่หรื ออยูใ่ นสถานการณ์เดียวกัน เป็ นการมุ่งนาเสนอแนวคิดที่เน้นการพัฒนาจาก
สิ่ งที่มีอยูใ่ นชุมชนเป็ นหลัก อย่างเป็ นรู ปธรรมภายใต้การพึ่งตนเองทางเทคโนโลยี การพึ่งตนเองทาง
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เศรษฐกิจ การพึ่งตนเองทางทรัพยากรธรรมชาติ การพึ่งตนเองทางจิตใจ และการพึ่งตนเองทางสังคม
Sanyawiwat (2001)
อภิปรายผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย
การศึกษาผลกระทบของกลยุทธ์การตลาดเชิ งพันธมิตรเพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยัง่ ยืน
ของผูป้ ระกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนในเขตอาเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผลการทดสอบสมมติฐาน
การวิจยั สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้
สมมติฐานที่ 1 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า กลยุทธ์การตลาดเชิ งพันธมิตรมีผลกระทบ
ทางบวกต่อผูป้ ระกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน สนับสนุนแนวคิดของ Kevin Lane Keller and James A.
Narus ( 2017, หน้า 15) กล่าวว่า ผูป้ ระกอบการต้องเปลี่ยนกลยุทธ์จากที่มุ่งเน้นการขายสิ นค้าและ
บริ การไปที่ความสัมพันธ์กบั ลูกค้าแทน รวมทั้งสร้างวัฒนธรรมและกาหนดโครงสร้างองค์กรและ
การให้สิ่งจูงใจในแบบที่จะทาให้กลยุทธ์ดงั กล่าวประสบความสาเร็ จ
สมมติฐานที่ 2 ผลการทดสอบสมมติ ฐ าน พบว่ า กลยุ ท ธ์ ก ารตลาดเชิ งพัน ธมิ ต รมี
ผลกระทบทางบวกต่อการพึ่งพาตนเองอย่างยัง่ ยืน สอดคล้องกับผลงานวิจยั ของเกษม พิพฒั น์เสรี ธรรม (2551) ผลการวิจยั พบว่า การที่ผปู ้ ระกอบการดาเนิ นธุ รกิจร่ วมกันจะสาเร็ จได้น้ นั ขึ้นอยู่กบั
ปั จจัย 3 ประการ คื อ การเชื่ อใจกัน ความผูก พัน ระหว่างกัน และการร่ ว มมื อกัน ดังนั้น การเป็ น
พันธมิตรทางธุ รกิจจึงมีบทบาทสาคัญต่อการดาเนิ นงานทางธุรกิจ การทาตลาดร่ วมกันจะก่อให้เกิด
ประสิ ทธิภาพสู งสุ ดในการดาเนินธุรกิจและทาให้ธุรกิจเกิดศักยภาพทางการแข่งขัน สามารถผลักดัน
บริ การเข้าสู่ตลาดและยังตอบสนองลูกค้าได้อย่างรวดเร็ ว นอกจากนั้นช่วยให้ธุรกิจสามารถอยูไ่ ด้ ใน
สภาพแวดล้อ มที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงทางธุ รกิ จ อย่างรวดเร็ ว และมี ก ารบริ ห ารทรั พ ยากรให้ เกิ ด
ประสิ ทธิผลสูงสุ ด
การร่ วมมื อด้านการตลาดของพัน ธมิ ตรธุ รกิ จ จึ งเป็ นการร่ วมมื อให้เกิ ดกาไรร่ วมกัน
สร้างความสัมพันธ์ที่ให้กบั ลูกค้า ตอบสนองความต้องของลูกค้าได้ชดั เจนยิง่ ขึ้น การร่ วมมือด้านการ
ผลิ ต นั้น ท าให้ พ นั ธมิ ต รเข้ามามี ส่ ว นร่ ว มในการคิ ด ค้น วิธี แ ละรู ป แบบกิ จ กรรมต่ าง ๆ ความคิ ด
สร้างสรรค์ของการนาเสนอสิ นค้าและบริ การ การร่ วมมือการด้านจัดหาสิ นค้าและวัตถุดิบให้ตรง
ตามความ ต้องการของลูกค้าและยังช่วยในการนาไปต่อรองราคากับลูกค้าได้ง่ายขึ้น ร่ วมมือทางด้าน
ทรัพยากรเชิงกลยุทธ์ให้ การสนับสนุนเพิ่มทักษะแต่ละด้านให้กบั พนักงาน ด้วยวิธี ศึกษาดูงานและ
เข้าอบรมเฉพาะประโยชน์ที่ได้รับจาก การวิจยั ครั้งนี้ ทาให้ผทู ้ ี่ตอ้ งการดาเนินธุรกิจ มีความเข้าใจถึง
ขั้นตอนการดาเนิ นงาน รวมถึงการบริ หารพันธมิตรของธุ รกิ จทาให้ธุรกิ จมีกาไรมากขึ้นส่ งผลต่อ
ความอยูร่ อดของธุรกิจ (เหมวรรณ เหมะนัค, 2557, หน้า 312)
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สมมติฐานที่ 3 ผลการทดสอบสมมติ ฐ าน พบว่ า ผูป้ ระกอบการผลิ ต ภัณ ฑ์ ชุ ม ชนมี
ผลกระทบทางบวกต่อการพึ่งพาตนเองอย่างยัง่ ยืน สอดคล้องกับผลงานวิจยั ของธวัชชัย พินิจใหม่
และคณะ. (2560) ที่ พบว่า ผูป้ ระกอบการผลิ ตภัณ ฑ์ชุ มชนมี การพึ่ งตนเอง 5 ด้าน ได้แ ก่ 1) การ
พึ่งตนเองทางด้านเทคโนโลยี ผูป้ ระกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นจากการถ่ายทอด
ของบรรพบุรุษควบคู่ไปกับการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างสมดุล มาพัฒนาเป็ นผลิตภัณฑ์ และ
ผูป้ ระกอบการผลิ ต ภัณ ฑ์ ชุ ม ชนได้ส ร้ างความเชื่ อ มั่น ในผลิ ต ภัณ ฑ์ ข องตนโดยการขอรั บ รอง
มาตรฐานการผลิตตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ดีใน การผลิต (GMP) และมาตรฐานเลขสาระบบ
อาหาร (อย.) 2) การพึ่งตนเองทางด้านเศรษฐกิ จ ผูป้ ระกอบการมีการซื้ อขายพืชสมุนไพรภายใน
ชุมชน และผูป้ ระกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนได้เปิ ดโอกาสให้สมาชิกนาผลิตภัณฑ์ของตนไปจาหน่าย
ต่ อ เพื่ อ เป็ นการสร้ า งรายได้แ ละเกิ ด ประโยชน์ ร่ ว มกัน ระหว่ า งสมาชิ ก 3) การพึ่ ง ตนเองด้า น
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูใ่ นชุมชน โดยผูป้ ระกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนจะมีการปลูกพืชสมุนไพรไว้
ใช้เองเป็ นหลัก มีการถ่ายทอดความรู ้ ให้กบั คนในชุ มชน มีการจัดตั้งศูนย์เรี ยนรู ้ 4) การพึ่งตนเอง
ทางด้านจิตใจ ผูป้ ระกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนมีจิตใจที่แน่วแน่ที่ไม่ใช้สารเคมีในการผลิตสมุนไพร
สมาชิ กมีจิตใจที่ เอื้อเฟื้ อและเสี ยสละเพื่อส่ วนรวม และ 5) การพึ่งตนเองทางด้านสังคม โดยการ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันภายในชุมชน ด้วยการสร้างอาชีพให้กบั สมาชิกและคนในชุมชน

ข้ อเสนอแนะ
การวิ จ ัย เรื่ อ งกลยุ ท ธ์ ก ารตลาดเชิ ง พัน ธมิ ต รเพื่ อ การพึ่ ง พาตนเองอย่ า งยัง่ ยื น ของ
ผูป้ ระกอบการผลิ ต ภัณ ฑ์ ชุ ม ชนในเขตอ าเภอเมื อ ง จัง หวัด แม่ ฮ่ อ งสอน ผูว้ ิ จัย มี ข ้อ เสนอแนะ
ดังต่อไปนี้
1. ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย
นาเสนอผลงานวิจยั ให้กบั จังหวัดแม่ฮ่องสอน พาณิ ชย์จงั หวัด อุตสาหกรรมจังหวัด
หอการค้าจังหวัด และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนด้านกลยุทธ์การตลาดของ
ผูป้ ระกอบการชุ มชนที่ เชื่ อมโยงเครื อข่ายกัน อย่างเหนี ยวแน่ น เพื่ อสร้ างเครื อข่ายผูป้ ระกอบการ
ชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งอย่างยัง่ ยืนต่อไป
2. ข้ อเสนอแนะเชิงวิชาการ
นาเสนอผลงานวิจยั ในเวที สาธารณะ วารสารวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ
รวมถึงนามาประยุกต์ใช้กบั การจัดการเรี ยนการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง
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3. ข้ อเสนอแนะเชิงพาณิชย์
ผูป้ ระกอบการนาผลการวิจยั นี้ ไปประยุกต์ใช้ในด้านการส่ งเสริ มการตลาด การจัด
จาหน่ าย การพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐาน มีคุณภาพ ได้รับการยอมรับ และเป็ นที่
ต้องการของกลุ่มผูบ้ ริ โภคอย่างกว้างขวางมากขึ้น
4. ข้ อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่ อไป
ในการวิจยั ครั้งต่อไปควรศึกษาในประเด็น ดังต่อไปนี้
4.1 เปรี ยบเที ยบความต้องการของผูบ้ ริ โภคต่ อผลิ ตภัณ ฑ์ชุมชนในเขตภาคเหนื อ
ตอนบนในผลิตภัณฑ์กลุ่มเดียวกันหรื อใกล้เคียงกัน
4.2 แนวคิ ด เรื่ อ งการสร้ างมาตรฐานผลิ ต ภัณ ฑ์ชุ ม ชนให้มี คุ ณ ภาพสู่ ระดับ สากล
เพื่อให้เกิดการแข่งขันในระดับชาติและนานาชาติ

